
TREZENA DE SANTO ANTONIO
(Blog Canto da Paz - www.cantodapaz.com.br)

Aqui você encontrará um resumo da vida do santo e as orações que devem ser feitas, dia-
a-dia, durante a Trezena de Santo Antônio. 

Santo Antonio, o santo casamenteiro, "padroeiro" dos namorados. Mas, você conhece 
algo mais do que isto? ou só reza para Santo Antonio para arranjar namorado, 
casamento? Bem, aqui vamos explicar um pouco mais sobre este santo tão querido.

Ao invés de inciarmos uma novena (= 9 dias) antes da festa de Santo Antônio de Pádua, 
a Igreja tem o costume de iniciar uma trezena (=13 dias), ou seja, treze dias de orações 
antes da celebração da Missa festiva.

Na igrejas franciscanas, quero dizer, onde os padres que celebram são franciscanos, 
geralmente as trezenas são feitas em horários marcados, para que todo o povo possa 
participar; sempre começando no dia 31 de maio, pois a festa de Santo Antônio é 
comemorada no dia 13 de junho.

A VIDA DE SANTO ANTÔNIO

Santo Antônio de Pádua (Pádua é o local onde morreu) ou Santo Antônio de Lisboa 
(Lisboa é onde nasceu), na verdade, tinha o nome de batismo de Fernando Martim de 
Bulhões e Taveira Azevedo (ou Fernon Martin di Bulhon y Tavera Azeyedo). Filho de 
Martim de Bulhões e Maria Teresa Taveira Azevedo, ele nasceu em 1195.

Aos quinze anos entrou para um o colégio dos cônegos regulares de Santo Agostinho 
(Lisboa) e, em apenas nove meses, aprofundou tanto o estudo da Sabrada Escritura que 
chegou a ser chamado de “arca do Testamneto”, por Gregório IX.  Impressionado pelo 
fato de cinco franciscanos terem sido martirizados no Marrocos, onde evangelizavam 
infiéis, Fernando decidiu seguir seus passos, ingressando para o convento franciscano de 
Santo Antônio de Coimbra, tomando também para si o nome do patrono e santo abade 
(Antônio Olivares).

Chegando a Marrocos, Antonio pode ficar apenas alguns dias. Uma enfermidade o 
obrigou a retornar, mas, durante a viagem, um acidente arrastou a embarcação para o Sul 
da Itália, onde foi acolhido pelos frades de Messina. Participou do capítulo geral da 
Porciúncula (das Esteiras) em 1221, onde pôde ver São Francisco. Foi admitido na 
província franciscana da Romagna, onde foi ordenado sacerdote (em Forli) e se revelou 
grande pregador.

Era um pregador culto e apaixonado, conhecido pela sua devoção aos pobres e pela 
habilidade para converter heréticos.

Ele combatia vigorosamente do púlpito as injustiças e desordens sociais, a exploração 
dos pobres pelos usuários e a má vida de certos setores do clero. Viajou em muitas 
regiões da Itália setentrional e, por três anos, andou pelo sul da França, onde se 
encontrava o foco das heresias.  Voltando para a Itália (1227), atingiu o ágüe em sua 
última pregação, em Pádua, na Quaresma de 1231, tratando predominantemente de 
temas sociais.



O "Livro dos Milagres" (escrito entre 1367 e 1374) afirma que o santo morreu em Pádua, 
aos 36 anos. Era o verão de 1231. Ele pediu para ir a Camposampiero, a 18 Km da 
cidade, um eremitério doado pelo conde Tiso VI, grande amigo e benfeitor dos frades. Ali, 
o santo lusitano encontrou repouso e tranqüilidade, apesar dos problemas decorrentes de 
uma asma e hidropisia (médicos modernos também acreditam que ele tinha diabetes). 

Nesse eremitério, havia uma grande nogueira. Não se sabe o motivo ou o significado, se 
simbólico ou não, mas Frei Antônio pediu ao Conde Tiso que lhe construísse uma cela em 
cima da nogueira. Aí, nesta cela-ninho, ele teria tido a visão do Menino Jesus. Ficou 
nesse local poucas semanas e, no dia 13 de junho, morreu no Conventinho de Arcella, 
periferia de Pádua.

Sua fama de pregador e milagroso era tanta que, dez meses após sua morte, foi elevado 
às honras dos altares e mais tarde recebeu o título de Doutor da Igreja. Seu sepulcro, na 
Basílica de seu nome em Pádua, é um centro de peregrinações.

Sua Basílica é o principal monumento de Pádua e uma das principais obras-primas de 
arte do mundo. Foi iniciada em 1232, possui 115 de metros de comprimento, 38 metros de 
altura chegando a 68 com a torres, é rodeada por 8 cúpulas e o seu interior é construído 
em forma de cruz latina.

Em 1981, com a autorização de João Paulo II, foi efetuado um reconhecimento do corpo 
de Santo Antônio, após 750 anos de sua morte. O primeiro reconhecimento, em 1263, 
revelou seus restos mortais em excelentes condições, recolhidos numa pequena urna.
Foi encontrado também o aparelho vocal intacto: a língua e as pregas vocais, assim 
como, os restos da túnica que estavam ao lado dos ossos e as duas caixas antigas com 
panos da época.

É de Santo António o recorde de canonização da Igreja Católica. Ele foi declarado santo 
em menos de um ano após a sua morte, em 30 de Maio de 1232. Foram apenas 11 
meses e 17 dias.

Ele é o santo padroeiro da cidade de Pádua e, em 1934, o Papa Pio XI proclamou-o 
segundo padroeiro de Portugal, a par de Nossa Senhora da Conceição. Depois, em 16 de 
Janeiro de 1946, o Papa Pio XII juntou o seu nome à lista dos Doutores da Igreja Católica.
(fonte: www.santoantonio.org.br) 

ORAÇÕES DIÁRIAS DA TREZENA DE SANTO ANTÔNIO

Súplica (para ser rezada todos os dias no início das orações)

Meu querido Santo Antônio, Santo dos mais carinhosos, o vosso ardente amor de Deus, 
as vossas sublimes virtudes e grande caridade para com o próximo vos mereceram 
durante a vida o poder de fazer milagres espantosos. Nada vos era impossível senão 
deixar de sentir compaixão pelos que necessitavam da vossa eficaz intercessão. A vós 
recorremos e vos imploramos que nos obtenhais a graça especial que neste momento 
pedimos. Ó bondoso e santo taumaturgo, cujo coração estava sempre cheio de simpatia 
pelos homens, segredai as nossas preces ao Menino Jesus que tanto gostava de 
repousar nos vossos braços. Uma palavra vossa nos obterá as mercês que pedimos.
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1º dia :: 31/5 – Santo Antônio, mestre do Evangelho

- Sinal da cruz
- Palavra de Deus: "Não só de pão vive o homem, mas de toda a Palavra que sai da boca 
de Deus".
- Palavra do Santo: "São os pobres, os simples, os humildes, que têm fome e sede da 
Palavra da Vida".
- Oração: Senhor, a vossa Palavra é o alimento de nosso espírito e a luz em nosso 
caminho. Abri nosso coração para acolhê-la, nossa mente para entendê-la e motivai 
nossa vontade para praticá-la. Por intercessão de Santo Antônio, mestre do Evangelho, 
fazei com que consigamos orientar nossa vida pessoal, familiar e comunitária com a 
verdade libertadora de vossa Palavra. Amém!
- Pai-nosso… Ave-maria… Glória ao Pai…

2º dia :: 1/6 – Santo Antônio, mestre da oração

- Sinal da cruz
- Palavra de Deus: "Tudo o que pedirdes com fé na oração, vós alcançareis" (Mt. 21,22).
- Palavra do Santo: "A pessoa reza quando adere a Deus no amor e, em certo sentido, 
fala com Deus de maneira familiar e devota".
- Oração: Senhor, nós somos necessitados de mais vida e reconhecemos que Vós sois a 
fonte de todos os bens. A Vós recorremos na oração para nos manter em sintonia 
convosco. De coração arrependido, pedimos perdão de nossos pecados. De coração 
agradecido, vos louvamos pelas vossas maravilhas em favor da vida. Com Santo Antônio, 
mestre da oração, estamos em vossa presença como filhos. Amém!
- Pai-nosso… Ave-maria… Glória ao Pai…

3º Dia :: 2/6 – Santo Antônio, mestre da verdade

Sinal da cruz
- Palavra de Deus: "Aquele que pratica a verdade, vem para a luz. Torna-se assim claro 
que as suas obras são feitas em Deus" (Jo 3,21).
- Palavra do Santo: A verdade convence e "nossa linguagem é penetrante quando é 
nosso agir que fala".
- Oração: Ó Santo Antônio, homem cheio de sabedoria, que através de teus 
ensinamentos, foste uma luz para a Igreja, ilumina o nosso caminho com a verdade do 
Evangelho e ensina a nossa sociedade a distinguir o bem do mal, para que jamais nos 
deixemos envolver pelas trevas do erro e da mentira. Por Cristo, na unidade do Espírito 
Santo. Amém!
Pai-nosso… Ave-maria… Glória ao Pai…

4º Dia :: 3/6 – Santo Antônio, modelo de fé

Sinal da cruz
- Palavra de Deus: "Os apóstolos disseram ao Senhor: "Aumenta-nos a fé!" Disse o 
Senhor: "Se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esta amoreira: Arranca-te e 
transplanta-te no mar, e ela vos obedecerá". (Lc 17,5-6)
- Palavra do Santo: "Para o cristão, crer em Deus não significa tanto acreditar que Ele é 
verdadeiro e fiel; significa sim acreditar amando".



- Oração: Senhor, nós vos agradecemos pelo dom da fé que nos faz ver além das 
aparências as pessoas e os fatos. Fazei que nos dediquemos continuamente no 
crescimento da fé, pelo conhecimento da vossa palavra, pela oração e pela busca sincera 
da verdade. Que o exemplo de Santo Antônio nos ajude a viver uma fé sincera e corajosa, 
forte e segura. Por Nosso Senhor Jesus Cristo, na unidade do Espírito Santo. Amém!
Pai-nosso… Ave-maria… Glória ao Pai…

5º Dia :: 4/6 – Santo Antônio, modelo de esperança

Sinal da cruz
- Palavra de Deus: "A tribulação produz a paciência, a paciência prova a fidelidade e a 
fidelidade comprovada produz a esperança. E a esperança não decepciona" (Rm 5, 4-5).
- Palavra do Santo: "A esperança é a expectativa dos bens futuros… Ao desesperado falta 
a coragem para progredir".
- Oração: Senhor, como faz bem ter esperança e cultivar a esperança. Em vós nossas 
esperanças sempre encontram resposta. E a cada resposta que vem de vós, nasce uma 
nova esperança. Nós vos pedimos, Senhor, que nosso coração seja fortalecido pela 
virtude da esperança e que nosso olhar se fixe lá onde se encontram as verdadeiras e 
eternas alegrias. Com Santo Antônio, renovai nossas esperanças em Jesus Cristo, na 
unidade do Espírito Santo. Amém!
- Pai-nosso… Ave-maria… Glória ao Pai…

6º Dia :: 5/6 – Santo Antônio, modelo de amor

- Sinal da cruz
- Palavra de Deus: "O meu mandamento é este: amai-vos uns aos outros, assim como Eu 
vos amei. Não existe maior amor do que dar a vida pelos amigos" (Jo 15,13).
- Palavra do Santo: "Existe um só amor para com Deus e para com o próximo. Este é o 
Espírito Santo, porque Deus é Amor".
- Oração: Senhor, Vós sois amor revelado na Trindade. Por amor nos criastes e por amor 
nos sustentais. No amor nos salvastes e no amor nos destes o primeiro e o maior de 
todos os mandamentos. Com Santo António, modelo de amor, possamos nos dedicar ao 
vosso serviço, no serviço dos irmãos. Senhor, que vosso amor se torne sempre mais a 
grande força transformadora do mundo. Por Cristo, na unidade do Espírito Santo. Amém!
- Pai-nosso… Ave-maria… Glória ao Pai…

7º Dia :: 6/6 – Santo Antônio e Jesus Cristo

- Sinal da cruz
- Palavra de Deus: "Jesus Cristo é sempre e o mesmo: ontem, hoje e por toda a 
eternidade. Não vos deixeis desviar por doutrinas estranhas" (Hb 13, 8-9)
- Palavra do Santo: "Ele veio para ti para poderes ir a Ele".
- Oração: Senhor, Vós revelastes o vosso amor, vossa bondade, vosso perdão e vossa 
imagem em Cristo Jesus. Fazei com que possamos reconhecê-Lo e amá-Lo, segui-Lo e 
indicá-Lo sempre aos nossos irmãos, pelo exemplo de vida, por nossas boas obras e pela 
nossa palavra. Por intercessão de Santo António, fazei com que nossa fé seja sempre 
mais viva e nossa missão sempre mais corajosa e fiel. Amém!
- Pai-nosso… Ave-maria… Glória ao Pai…



8º Dia :: 7/6 – Santo Antônio e o Espírito Santo- Sinal da cruz

- Palavra de Deus: "O Espírito Santo, que o Pai vai enviar em meu nome, vos ensinará 
todas as coisas e vos lembrará tudo o que eu vos disse". (Jo 14,26)
- Palavra do Santo: "Em contato com o Espírito Santo, a alma vai, pouco a pouco, 
perdendo suas manchas, sua frieza, sua dureza e transformando-se totalmente naquele 
fogo aceso nela".
- Oração: Ó Deus, vosso Espírito criou do nada todas as coisas; tornou-se a força dos 
profetas e a coragem dos mártires. Pelo Espírito Santo, vosso Filho foi concebido no seio 
de Maria e por Ele nasceu a Igreja no mundo. Vosso Espírito fez de Antônio o santo de 
todos os povos e o pregador de vossa Palavra. Que sua luz nos ilumine sempre e nos 
transforme, de pecadores que somos, em santos para vossa glória. Amém!
- Pai-nosso… Ave-maria… Glória ao Pai…

9º Dia :: 8/6 – Santo Antônio e o Maria

Sinal da cruz
- Palavra de Deus: "Maria, Tu és feliz porque acreditaste, pois se hão de cumprir as 
coisas que da parte do Senhor te foram ditas"(Lc 1,45).
- Palavra do Santo: "O Senhor criou o paraíso terrestre e colocou nele o homem, para que 
o cultivasse e o guardasse: infelizmente, Adão o cultivou mal. Foi então necessário que 
Deus plantasse outro paraíso, muitíssimo mais belo: Nossa Senhora".
- Oração de Santo Antônio: Rainha nossa, insigne Mãe de Deus, nós te pedimos: faze 
com que nossos corações fiquem repletos da graça divina e resplandeçam de alegria 
celeste. Fortalece-os com a tua fortaleza e enriquece-os de virtudes. Derrama sobre nós o 
dom da misericórdia, para que obtenhamos o perdão de nossos pecados. Ajuda-nos a 
viver de modo a merecer a glória e a felicidade do céu. Amém!
- Pai-nosso… Ave-maria… Glória ao Pai…

10º Dia :: 9/6 – Santo Antônio e a Eucaristia

- Sinal da cruz
- Palavra de Deus: "Eu sou o pão da vida: aquele que vem a mim não terá fome, e aquele 
que crê em mim jamais terá sede" (Jo 6,35).
- Palavra do Santo: "No altar, sob as aparências de pão e de vinho, está presente o 
próprio Jesus, vivo e glorioso, revestido daquela carne humana com que outrora Ele se 
ofereceu e ainda hoje continua se oferecendo todos os dias como vítima ao divino Pai".
- Oração: Senhor Jesus Cristo, que na Eucaristia nos deixastes o memorial da vossa 
Páscoa, concedei-nos a graça de que este mistério do vosso Corpo e do vosso Sangue 
realize a redenção e transforme a nossa vida numa comunhão sempre mais plena 
convosco e com os irmãos. Vós que viveis e reinais na unidade do Espírito Santo. Amém!
- Pai-nosso… Ave-maria… Glória ao Pai…

11º Dia :: 10/6 – Santo Antônio e a Cruz

- Sinal da cruz
Palavra de Deus: "Quem não toma a sua cruz e não me segue não é digno de mim (Mt 
10,38)



- Palavra do Santo: "O Cristão deve apoiar-se na Cruz de Cristo, como o peregrino se 
apóia no bastão quando empreende uma longa viagem… Dirijamos nossos olhares a 
Jesus, nosso Senhor, pregado na Cruz da Salvação".
- Oração: Senhor, o vosso amor se manifesta de infinitos modos, mas o maior gesto de 
amor ficou selado na Cruz redentora de vosso Filho. "Ninguém tem maior amor do que 
aquele que dá a vida pelos seus". Senhor, a Cruz também foi assumida por Santo Antônio 
e anunciada como o grande sinal da Ressurreição. Dai-nos fé e coragem para tomá-la a 
cada dia e seguir-vos na doação pelos irmãos. Amém!
- Pai-nosso… Ave-maria… Glória ao Pai…

12º Dia :: 11/6 – Santo Antônio e a Missão

- Sinal da cruz
- Palavra de Deus: "Vós sois o sal da terra… Vós sois a luz do mundo… Que a vossa luz 
brilhe diante dos homens para que eles vejam as boas obras e louvem o Pai que está no 
céu" (Mt 5, 13-16).
- Palavra do Santo: "O fiel Cristão, iluminado pelo resplendor de Cristo, deve emitir 
centelhas de palavras e exemplos para, com eles, inflamar o próximo".
- Oração: Senhor, Vós nos criastes sem nós, mas sem nós não nos salvareis. Como 
aconteceu com Santo Antônio, fazei com que entendamos a nossa missão neste mundo, 
junto a nossa família e a nossa comunidade. Que ninguém de nós passe por este mundo 
na indiferença e na omissão. Com vossa ajuda e a proteção de Santo Antônio possamos 
produzir frutos de justiça e de paz, de fraternidade e amor, em Cristo, na unidade do 
Espírito Santo. Amém!
- Pai-nosso… Ave-maria… Glória ao Pai…

(fonte: http://www.cancaonova.com - do 1º ao 12º dia)

13º Dia : : 12/6 – Santo Antônio e os pobre

- Sinal da cruz
- Palavra de Deus: "O que fizerdes ao menos dos meus irmãos é a Mim que fizestes"
- Oração: Ó glorioso Santo Antonio, amado de Deus e dos homens, eu vos escolho, hoje, 
para meu protetor e guia. Ajudai-me a aceitar os trabalhos desta vida para merecer a 
recompensa, a suportar as fadigas para merecer descanso, imolar a minha existência 
para chegar à verdadeira vida. Tenho certeza de que se pedires a Deus esta graça para 
mim, Ele não a negará. Meu querido Santo Antonio, não me recuse mais esta prova do 
vosso poder de intercessão. Peço-vos ainda que não deixeis que acabe esta trezena sem 
que mereça alcançar a graça particular que do vosso valimento espero. Porém, de 
antemão me resigno à santíssima vontade de Deus. Amém
- Pai Nosso… Ave Maria… Glória ao Pai…
-
(fonte da oração do 13º dia: http://pt.wikipedia.org)
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